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XIX.NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. (Mt 14,22–33)
Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi
i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam
jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał.
Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był
przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze.
Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa,
i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie
się”. Na to odezwał się Piotr: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po
wodzie”. A on rzekł: „Przyjdź”.
Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego
wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: „Panie, ratuj mnie”.
Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: „Czemu zwątpiłeś, małej
wiary?”. Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed
Nim, mówiąc: „Prawdziwie jesteś Synem Bożym”.
Ja jestem!
Doświadczenie pokazuje, że wielkim
pragnieniem człowieka jest to, aby BÓG
BYŁ. I kiedy ktoś odbierze mu wiarę w to,
że Bóg jest, to bardzo cierpi i jest
nieszczęśliwy, wtedy szuka Boga, nawet
nie wiedząc, że to robi. Jezus Chrystus
zwraca się dzisiaj do tych wszystkich,
którzy utracili wiarę w Boga słowami:
Uspokójcie się! Ja jestem. Nie bójcie się!
Sam fakt, że On - Syn Boży - jest, zmienia
ludzkie serce, ta myśl powoduje, że
jesteśmy spokojni i szczęśliwi. Nie

szukamy przecież jakiejś mrzonki. Tylko
Bóg zaspokoi poczucie bezpieczeństwa,
którego nie daje nam świat. Kiedy
człowiek wie, że Bóg jest, wtedy inaczej
układa sobie świat oraz swoje wnętrze,
aby wyglądało tak, jak powinno. Istnienie
Boga nadaje sens naszemu życiu, bo Bóg
jest Życiem.
Jezu, jeśli Ci zaufam, zaskoczę sam siebie.
Dziękuję Ci, że działasz z mocą
w trudnych chwilach mojego życia.
Powierzam Ci wszystkich zmagających się
z nawałnicami trudności w wierze.
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XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.08.2017 – DZIEŃ FATIMSKI
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. wnuczki Milenki z ok. ur. oraz o bł. B. dla wnuczki Oli i całej rodziny
8.30 - Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. Zbigniewa z ok. 60 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
10.00 - W int. rocznych dzieci: Natalia Serek
- Za † Edwarda Gwóźdź w 4 r. śm., †† z rodziny i pokr.
11.15 - Za †† rodziców, teściów, dziadków Marię i Józefa Sobko, † syna Ireneusza, braci Adolfa i Edwarda, d. w c.
- Do B. Op. przez wst. Aniołów Stróżów z podz. za łaskę przyjęcia I Komunii Św., z prośbą o dalsze B. bł. w int. Magdaleny
i Morisa
15.00 - Za † ojca Władysława i Ryszarda, †† z rodz. Zacharewicz i Sawickich
19.00
Msza św. ku czci Matki Bożej Fatimskiej.
- Za czcicieli MB Fatimskiej
- Za †† Bożenę i Irenę Nieczyporuk
- Za † mamę Różę z ok. ur. oraz za †† z pokrewieństwa.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. Mireli i Janusza Tomczak z ok. 5 r. śl. oraz o bł. B. dla wnuka Franka
- Za † ojca Jerzego Urban z ok. ur., jego †† rodz. i rodzeństwo
- Za † Kazimierza w 10 r. śm., † Stanisławę, †† z rodz.
- Za † ojca Jana Łanowy w rocz. śm., mamę Janinę, dziadków z obu str., †† z rodz. Łanowy, Adukis, d. w c.
PONIEDZIAŁEK – 14.08.2017 – św. Maksymiliana Marii Kolbego
7.00 - Za † matkę Marię Wacholz, ojca Franciszka, †† braci Joachima, Engelberta
18.00 - Za † męża Michała Tybura, †† Małgorzatę, Bartosza, brata Stanisława, †† z rodz. Grzegorczyków
- Za † brata Zdzisłąwa w k. r. śm., †† rodz. Józefę i Adama oraz Zofię i Józefa, †† szwagrów Zenona i Henryka, † siostrę
Leokadię

WTOREK – 15.08.2017 – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP
7.00 - Za Parafian
8.30 - Za † mamę Jadwigę Nowak z ok. ur., † ojca Huberta
- Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. Edwarda z ok. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
10.00 - Za †† rodz. Teresę i Janusza, †† z rodz. Bogackich
- Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. Barbary z ok. 80 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
11.15 - Za † matkę Marię w dniu imienin, † ojca Kazimierza, męża Bogumiła, bratanicę Elwinę, †† z rodz. Wojs, Białkowski, Wnękowicz
15.00 - Za † męża Mariana Hendzel w r. śm., Mariana Berger, †† z obu str., d. w c.
- Za † męża Bernarda, ojca Franciszka, teściów Klarę i Jana Kotyrba, szwagrów Huberta i Zygmunta, †† z rodz.
ŚRODA – 16.08.2017 – Dzień Papieski
7.00 - Za † ojca Józefa Malinowskiego, †† z rodz.
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. Anny z ok. 80 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
CZWARTEK – 17.08.2017 – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA
7.00 - Za † męża Wiesława w k. r. śm., †† z rodz. z obu str., d. w c.
18.00 - Za †† rodz. Adama i Helenę Konieczny, †† dziadków z obu str., d. w c.
- Za † ojca Stanisława Mech w 2 r. śm., †† rodz. z obu str., brata Kazimierza, †† z rodz.
PIĄTEK – 18.08.2017
7.00 - Za †† rodziców Praksedę i Jana Stężały
15.00 - Godzina Miłosierdzia
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. córki Ilony, zięcia Wiesława, wnuków Kuby i Wojtka
- Za † Antoniego Smoszna w 7 r. śm., d. w c.
SOBOTA – 19.08.2017
7.00 - Za † mamę Augustynę Kamińską w dniu ur., jej † męża Piotra, †† z rodz. z obu str.
14.00 - Ślub: Anna Urbańska – Paweł Giełzak
18.00 - Za † matkę Helenę Strzałek, dwóch mężów, Alfreda Lot, †† teściów, dziadków
- Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. Haliny i Joachima z ok. 45 r. śl. oraz o bł. B. dla dzieci z rodzinami
XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.08.2017
7.00 - Za † mamę Joannę Jungmitsch z ok. ur., ojca Jerzego, d. w c.
8.30 - Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. Anny i Michała z ok. rocz. ślubu oraz o bł. B. i zdr. dla syna Wojciecha
10.00 - Za †† rodz. Annę i Ludwika, braci Jana i Kazimierza, siostrę Józefę, †† z rodz.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat. o powrót do zdrowia dla żony Barbary oraz o bł. B. dla całej rodz.
11.15 - Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. Czesława Lach z ok. 70 r. ur. oraz o bł. B. dla całej rodz.
12.15 - Chrzest: Igor Bernatowicz, Tymon Szopa
15.00 - Za † ojca Stanisława w rocz. śm., mamę Mariannę, †† Antoniego i Stefanię Polny, †† z rodziny z obu str.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. Bożeny i Rafała z ok. 10 rocz. śl. oraz o bł. B. dla całej rodziny
Po Mszy św. błog. rocznego dziecka: Antoni Kozłowski.
16.00 - Nieszpory niedzielne

O GŁOSZENIA D USZPASTERSKIE 13-20.08.2017
1. Dzisiaj obchodzimy w naszej parafii DZIEŃ FATIMSKI. Wypełniając orędzie Matki Bożej z Fatimy
pragniemy modlić się o pokój dla świata i nawrócenie grzeszników.
 O godz. 19.00 będzie dodatkowa Msza św. w int. wszystkich czcicieli Matki Bożej Fatimskiej.
Po Mszy św. o godz. 20.00 uroczysta procesja różańcowa ze świecami.
Zapraszamy poczty sztandarowe, ministrantów, Dzieci Maryi oraz prosimy panów do feretronu.
2. W poniedziałek wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika, który
z miłości do Jezusa oddał życie za współwięźnia, ojca rodziny. Św. Maksymilian zginął
w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu 14 sierpnia 1941 roku.
 Po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
3. Tegoroczna Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy z Opola w poniedziałek
14 sierpnia o godz. 8.00. Zbiórka wszystkich pielgrzymów przed kościołem św. Jacka.
 Msza Święta na zakończenie pielgrzymki będzie sprawowana na jasnogórskim szczycie
w sobotę o godzinie 11.00. Uczestnikom pielgrzymki życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Jasnogórskiej Matki.
 W środę około godz. 9.30 pielgrzymi przejdą przez nasze miasto. W kościele Św. Wawrzyńca
będzie Msza św. dla pielgrzymów.
4. We wtorek (15 sierpnia) obchodzimy uroczystość WNIEBOWZIĘCIA NAJŚW. MARYI PANNY.
W tym dniu wielbimy Boga za wielkie dzieło zbawienia, które dokonał za pośrednictwem Maryi.
W Polsce główne uroczystości odbywają się na Jasnej Górze w Częstochowie. Uroczystość
Wniebowzięcia NMP to jedno z najstarszych świąt Maryjnych. Od IX wieku w tym dniu
poświęca się wianki lub wiązanki z tegorocznych kwiatów, kłosów zbóż i ziół. Są one symbolem
pełni łask, którymi obdarowana została Matka Boża.
 Porządek Mszy św. w naszej parafii świąteczny, taki jak w każdą niedzielę i święta.
 Po każdej Mszy św. będzie poświęcenie ziół i kwiatów (prosimy je przygotować).
5. W środę 16 dzień miesiąca, przeżywamy w naszej parafii Dzień Papieski. Po Mszy św. rano
i wieczorem modlitwy do św. Jana Pawła II.
6. W czwartek przypada uroczystość św. Jacka, kapłana, patrona metropolii górnośląskiej.
W tym dniu mija 40 rocznica sakry biskupiej ks. Arcybiskupa Alfonsa Nossola, 60. rocznica
święceń kapłańskich oraz 85. rocznica urodzin. Główne uroczystości odbywają się dzisiaj
w Kamieniu Śląskim. Dostojnemu Jubilatowi dziękujemy za dar konsekracji naszego Kościoła
i z głębi serca życzymy wszelkich Bożych darów i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień
ziemskiego pielgrzymowania.
7. W piątek o godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia, zapraszamy na nabożeństwo w godzinie męki
Jezusa Chrystusa na krzyżu i do wspólnego odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bożego.
8. W sobotę o godz. 16.30 nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych.
 Od godz. 17.00 do 17.45 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
9. Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za okazywaną
życzliwość i dobroć serca, za ofiarną pomoc i dar modlitwy.
Życzymy parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych w nowym
tygodniu.

WNIEBOWZIĘCIE NMP
Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej stanowi dogmat
naszej wiary, choć formalnie ogłoszony stosunkowo
niedawno - przez papieża Piusa XII 1 listopada 1950 r.
w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus:
„...powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych
Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy
i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że
Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po
zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została
wzięta do chwały niebieskiej” (Breviarium fidei VI, 105)
Wniebowzięcie Maryi Orzeczenie to papież wypowiedział uroczyście w bazylice św.
Piotra w obecności prawie 1600 biskupów i niezliczonych tłumów wiernych. Oparł
je nie tylko na innym dogmacie, że kiedy przemawia uroczyście jako wikariusz
Jezusa Chrystusa na ziemi w sprawach prawd wiary i obyczajów, jest nieomylny;
mógł je wygłosić także dlatego, że prawda ta była od dawna w Kościele uznawana.
Papież ją tylko przypomniał, swoim najwyższym autorytetem potwierdził
i usankcjonował.
Przekonanie o tym, że Pan Jezus nie pozostawił ciała swojej Matki na ziemi, ale je
uwielbił, uczynił podobnym do swojego ciała w chwili zmartwychwstania i zabrał do
nieba, było powszechnie wyznawane w Kościele katolickim. Już w VI wieku cesarz
Maurycy (582-602) polecił obchodzić na Wschodzie w całym swoim państwie w
dniu 15 sierpnia osobne święto dla uczczenia tej tajemnicy. Święto to musiało
lokalnie istnieć już wcześniej, przynajmniej w V w. W Rzymie istnieje to święto
z całą pewnością w wieku VII. Wiemy bowiem, że papież św. Sergiusz I (687-701)
ustanawia na tę uroczystość procesję. Papież Leon IV (+ 855) dodał do tego święta
wigilię i oktawę.
Różne bywają nazwy tej uroczystości: Wzięcie Maryi do nieba, Przejście, Zaśnięcie,
Odpocznienie Maryi. Nie wszyscy ojcowie Kościoła, zwłaszcza na Wschodzie, byli
przekonani o fizycznej śmierci Matki Najświętszej. Dlatego także Pius XII w swojej
konstytucji apostolskiej nie mówi nic o śmierci, a jedynie o chwalebnym uwielbieniu
ciała Maryi i jego wniebowzięciu. Kościół nie rozstrzygnął zatem, czy Maryja umarła
i potem została wzięta do nieba z ciałem i duszą, czy też przeszła do chwały nie
umierając, lecz „zasypiając”.

